CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Het OCMW van Vorst zoekt voor zijn Leef- en Verzorgingstehuis:
1 Verantwoordelijke animatie (M/V)
Overeenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar (vernieuwbaar als overeenkomst
voor onbepaalde tijd)
Voltijds - Niveau BH1
OPDRACHT




Op een geïndividualiseerde manier het welzijn en de autonomie van de bewoners ontwikkelen.
De integratie van de bewoner in het rusthuis bevorderen, hem/haar helpen een sociaal netwerk te creëren
en uit te bouwen, met name met betrekking tot de collectieve activiteiten die door de dienst animatie in het
rusthuis en zijn cafetaria georganiseerd worden.

TAAKBESCHRIJVING VAN DE MEDEWERKER

1. Creatie

-

Activiteiten, workshops, uitstappen, praatgroepen,
festiviteiten, reizen met de bewoners, teams,
familieleden en partners opzetten en organiseren, die
rechtstreeks verband houden met het leefproject van
het rusthuis.

2. Samenwerking met
de andere afdelingen
van het rusthuis en
met de buitenwereld

-

Multidisciplinaire vergaderingen bijwonen

-

Samenwerken met het paramedisch personeel (kinesist,
ergotherapeut, diëtist) in het kader van de
interdisciplinaire begeleiding van de bewoner (behoud
van geheugen, de psychomotoriek, de concentratie ...)

-

Streven naar en in stand houden van een regelmatige
samenwerking met de andere afdelingen in het kader
van de animatieactiviteiten

-

Tot stand brengen en ontwikkelen van projecten in
samenwerking met scholen, crèches, verenigingen ...

-
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3. Teambeheer

4. Beheer en opvolging
van de logistiek van
de animaties

-

Beheer van de roosters van het team, dat uit twee
personen bestaat

-

Beheer van de verlof-/vakantie-aanvragen

-

Ontvangst, opvang en begeleiding van vrijwilligers en
stagiairs binnen de animatieafdeling

-

Contact opnemen met externe organisaties

-

Analyse en vergelijking van prijsoffertes

-

Voorstel van een keuze van dienstverleners

-

Praktische organisatie van de animaties in het rusthuis

PROFIEL EN VEREISTE COMPETENTIES











Talen: Frans en Nederlands (is een troef)
Gespecialiseerd opvoeder Niveau B, animator, verpleegkundige gemeenschapsgezondheid. Of
andere titel bachelorniveau die verband houdt met de functie.
Aanvullende opleiding(en): alle opleidingen in therapieën door middel van kunsten, activiteiten,
geheugenmobilisatie ... vormen een troef.
Aantoonbare ervaring met de animatie van senioren
Ervaring met gedesoriënteerde mensen is een troef
Open geest en interesse voor de voordelen van persoonlijke en collectieve ontwikkeling, creatieve
technieken, snoezelen/humanitude.
Organisatietalent en aangepaste communicatie.
Uitgebreide samenwerking met de andere zorgdiensten en met externe partners
Een open geest hebben tegenover de gesprekspartners binnen en buiten de instelling
interesse voor de sector van de rusthuizen en de overheidssector

INFORMATIE OVER DE VACANTE FUNCTIE





Overeenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar (vernieuwbaar als overeenkomst voor onbepaalde tijd)
(Niveau BH1)
Arbeidsregeling: voltijds
Kosten van het openbaar vervoer volledig terugbetaald
Aantrekkelijke verlofregeling
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Volledige kandidaatstelling (cv, sollicitatiebrief en kopie van het diploma) vóór 13 april 2018 naar:
recrutementcpas @publilink.be
De wervingsproeven vinden plaats op 18 april 2018.
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